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ПРОЄКТ 

Зауваження та пропозиції просимо подавати до 15 вересня 2021 р. на поштову адресу 

навчально-методичного відділу 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок визнання у Дрогобицькому державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок визнання у Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти (далі – Положення) розроблено 

відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту». 

1.2. Це Положення визначає механізм визнання у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка результатів навчання, 

здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти. 

1.3. Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та 

здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

1.4. Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних 

та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. 

1.5. Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям. 

1.6. Освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим 

уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним 

документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих 

особою результатів навчання (компетентностей). 

1.7. Результати навчання та компетентності, необхідні для присудження 

освітніх та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та 
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здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти. 

 

2. Ідентифікація та документальне оформлення результатів навчання, 

здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти  

2.1. Право на визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти поширюється на здобувачів усіх рівнів 

вищої освіти. 

2.2. Визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, дозволяється для дисциплін, які починають викладатися з 

другого семестру. При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, який 

передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої 

програми передбачено вивчення дисципліни, що перезараховується. 

2.3. Здобувачам вищої освіти можуть визнати результати навчання та 

компетентності, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в 

обсязі, що, як правило, не перевищує 20% від загального обсягу кредитів 

передбачених освітньою програмою в межах навчального року. 

2.4. Визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, передбачає такі обов'язкові етапи. 

2.3.1. Здобувач вищої освіти звертається із заявою про визнання результатів 

навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, яка 

подається до деканату інституту/факультету (додаток 1). До заяви здобувач додає 

документи (сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо), які підтверджують ті 

результати навчання, які здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти. 

2.3.2. Директор інституту (декан факультету) формує комісію, яка визначає 

можливість визнання, форми та строки проведення оцінювання для визнання 

результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти. 

Головою комісії призначається директор інституту (декан факультету). До складу 

комісії обов’язково входять: завідувач випускової кафедри, гарант освітньої 

програми та викладачі кафедри, за якою закріплені відповідні дисципліни.  

 

3. Оцінювання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної 

та/або інформальної освіти 

3.1. Комісія розглядає подану заяву та документи, проводить співбесіду зі 

здобувачем та перезараховує результати навчання або призначає атестацію (у 
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формі співбесіди або іспиту). Якщо комісія приймає рішення про проведення 

атестації, то здобувача ознайомлюють з програмою навчальної дисципліни та 

переліком питань, які виносяться на атестацію. Для підготовки до атестації 

здобувачу надається 10 робочих днів. 

3.2. До проведенні атестації залучаються не менше трьох членів комісії, а 

також можуть залучатися додаткові екзаменатори, які викладають відповідну 

навчальну дисципліну. 

3.3. Комісія проводить оцінювання за 100-бальною шкалою і переводить у 

національну шкалу та шкалу ЄКТС. Якщо здобувач отримав менше 60 балів, то 

йому не зараховуються результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти. За підсумками роботи комісія формує протокол, у якому 

міститься висновок про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. 

3.4. На підставі рішення комісії директор інституту (декан факультету) 

видає розпорядження про визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти, та зарахування відповідної дисципліни. 

 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Це Положення, а також зміни та/або доповнення до нього 

затверджуються вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора. 

4.2. Контроль за виконанням цього Положення покладається на посадових 

осіб Університету відповідно до їх функціональних обов’язків. 
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Додаток 1 

до Положення про порядок визнання у Дрогобицькому державному  

педагогічному університеті імені Івана Франка  

результатів навчання, здобутих шляхом  

неформальної та/або інформальної освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорові інституту (деканові факультету) 

________________________________________ 

______________________________________ 

студента(ки)_____________курсу 

рівня вищої освіти ______________________ 

_____________________________ін-ту (ф-ту), 

спеціальності ____________________________ 

академгрупи ___________________________ 

________________________________________   
(прізвище, ім`я, по батькові у родовому відмінку) 

  

 
 

ЗАЯВА 

 Прошу  визнати результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, з навчальної дисципліни (навчальних дисциплін)  

________________________________________________________________________________________ 

 До заяви додаю документи, які підтверджують результати навчання, здобуті 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

_________              _________________ 
         Дата                       Підпис студента 

 

 

 

 


